
 ما هً القاعدة التجىٌدٌت المستعملت فً الشطر الثاوً مه سىرة الذشر؟

 .(انفشػً)ذى اسرؼًال لاػذج انًذ انطٌٕم  (17 ئنى اٌَح 8يٍ اٌَح )فً انشطش انثاًَ يٍ سٕسج انذشش 

 :تعرٌف المد الطىٌل

ئٌ انًذ انطٌٕم ْٕ انزي ٌزٌذ ػٍ انًذ انطثٍؼً ، فؼُذ ػُذ ياللاج ًْز أٔ سكٌٕ ٌجة ئطانح صٕخ دشف 

 . دشكاخ ، ٔ ْٕ ٌُمسى ئنى َٕػٍٍ ًْا6انًذ نًا ٌؼادل 

 دشكاخ ،ٔ ٌرى ذطثٍمّ ئرا جاء دشف انًذ ٔانًٓز 5انًذ انًرصم أٔ انًذ انٕاجة انًرصم ًٌذ ب .1

 .﴿ِنْهفُمََشاء﴾، ﴿تَِشيٌء﴾: تؼذِ فً كهًح ٔادذج ، يثال 

ٔ انُٕع انثاًَ ْٕ انًذ انًُفصم ٔ ٌسًى أٌضا تانًذ انجائش ٔ ْٕ ًٌذ تخًس ٔ ًٌكٍ ذمصٍشِ ئنى  .2

: دشكرٍٍ ، ٔ ٌرى ذطثٍمّ ئرا جاء دشف انًذ فً آخش كهًح، ٔ ذالِ انًٓز فً كهًح يٕانٍح ، يثال

ْى﴾، ﴿فٍُِكْى أََدذًا﴾ ِٓ  .﴿َػهَى أََفُِس

 :شرح مفرداث الشطر الثاوً مه سىرة الذشر الثالثت إعدادي

 ٌشٌذٌٔ ٔ ٌطهثٌٕ :ٌبتغىن. 

 سضا انشب :رضىاوا. 

 سكُٕا :تبىءوا. 

 ٌمصذ تٓا داس انٓجشج :الدار. 

 أي ال ٌجذٌٔ غٍظا يًا أػطً انًٓاجشٌٔ :ال ٌجدون فً صدورهم داجت. 

 أي ٌمذيٌٕ ئخٕآَى انًٓاجشٌٍ ػهى أَفسٓى فً أيٕس انذٍَا :ٌىترون. 

 داجح ٔفالح :خصاصت. 

 ٌمصذ تّ يٍ سهًد َفسّ يٍ انثخم ٔانطًغ :ومه ٌىق شخ وفسه. 

 انضغٍُح ٔ انثغض :غال. 

 ػذأذٓى ٔ دمذْى :بأسهم. 

 يرفشلح :شتى. 

 نٍٓشتٕا يُٓزيٍٍ :و لٍىله األدبار. 

 انخٕف انشذٌذ :رهبت. 

 ما هى المعىى اإلجمالً للشطر الثاوً مه سىرة الذشر؟

ئشادج هللا ذؼانى تؼًم انًٓاجشٌٍ ٔ األَصاس ٔ تثثاذٓى ػهى انذٌٍ اإلساليً ٔ انرضذٍح انرً لذيْٕا فً 

كًا ضشب صثذاَّ ٔ ذؼانى أسٕء األيثم نهًُافمٍٍ انزٌٍ ذذانفٕا يغ انٍٕٓد ضذ , سثٍم ْزا انذٌٍ انؼظٍى 

 .اإلسالو

 :المعاوً الجزئٍت للشطر الثاوً مه سىرة الذشر

  ئشادج هللا صثذاَّ تخٍشج انًٓاجشٌٍ ٔ صانخ أػًانٓى دٍث أَٓى ذشكٕا دٌاسْى ٔ أٔطآَى  :8اٌَت

 .فً سثٍم هللا ٔ نُصشج دٌُّ انؼظٍى
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  ثُاء ٔ يذح هللا ذؼانى نكم األَصاس انزٌٍ تٍُٕا ػٍ طٍثح لهٕتٓى ٔ صذق ئًٌآَى ، دٍث  :9اٌَت

َاصشٔا انشسٕل صهى هللا ػهٍّ ٔ سهى ٔ آثشٔا ئخٕآَى انًٓاجشٌٍ ػهى كم يطايغ انذٍَا يٍ 

 .أيٕال ٔدٌاس  سغى داجح تؼضٓى نٓا

  ئشادج هللا ذؼانى تانطائفح انثانثح يٍ انًإيٍٍُ ْٔى انراتؼٍٍ نٓى تادساٌ ئنى ٌٕو انذٌٍ :10اٌَت. 

 كشفّ صثذاَّ نًسأب ٔ خثث انًُافمٍٍ انزٌٍ طًؼٕا ئخٕآَى يٍ أْم انكراب ٔ  :15 – 11اٌَاث

 .انًإيٍٍُ ، كًا تٍٍ نٓى يا ٌُرظشْى يٍ انؼزاب ٌٕو اَخشج

  شثّ هللا صثذاَّ ٔ ذؼانى فً ْزِ اٌَاخ ػذو ٔفاء انًُافمٍٍ ٔ انٍٕٓد  :17 – 16اٌَتٍه

تانشٍاطٍٍ انزٌٍ ٌشجؼٌٕ اإلَساٌ ػهى انكفش ٔ انششن تّ ٔ ػُذيا ذرذمك غاٌرٓى ٌرثشؤٌٔ يُّ ٔ 

 .كأَٓى نى ٌفؼهٕا شًء

 ما هً الدروس و العبر المستفادة مه الشطر الثاوً مه سىرة الذشر ؟

اذصف األَصاس ٌصذق دثٓى نهشسٕل ٔ انًٓاجشٌٍ تمٕج ئًٌآَى نذسجح أَٓى ضذٕا تانغانً  .1

 .ٔانُفٍس

 .صذق انًٓاجشٌٍ فً ألٕانٓى ٔأفؼانٓى .2

 .َماء لهٕب انًٓجشٌٍ يٍ كم انًشاػش انسهثٍح كانذمذ ٔ انذسذ ذجاِ ئخٕآَى .3

 .فالح انًشء ٌسرهزو يُّ أٌ ٌكٌٕ سانًا يٍ انشخ .4

 .صانخ انذػاء نهًإيٍٍُ انساتمٍٍ ألَٓى ػإَا ٔ ضذٕا تكم يا نذٌٓى فً سثٍم َشش اإلسالو .5

 .انُفاق ٔانكفش ٔجٓاٌ نؼًهح ٔادذج .6

 .لذسج هللا صثذاَّ ػهى كشف خثث انًُافمٍٍ ٔ ئظٓاس ػجزْى ٔ ضؼفٓى .7

 .ضشب هللا ألسٕأ األيثهح نكشف جْٕشْى ٔ َٕاٌاْى .8
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